
Pădurea 



Caracterizare generală 
   Pădurea este un ecosistem terestru,artificial. 
   Este unul dintre cele mai importante ecosisteme terestre. 
  În pădure,se găsesc foarte multe specii de bacterii,mușchi, 
  ciuperci,plante și animale. 
   Pădurile pot oferi de toate,de la frumusețea acestuia,la 
  hrană,la apa pârâului/râului care trece prin ea(chiar 
  dacă trebuie să fie prelucrată pentru a fi potabilă),la 
  pur și simplu aerul său curat. 
   



Biotopul 
  *Solul            Ideal ar fi ca acesta să fie fertil. 
   
  *Lumină    
   
  *Aer 
 
   *Vânt 
   
  *Temperatură 
 
  *Apă 
 
   
    



Pădurea de Foioase 
   Pădurile de foioase  sunt formate din arbori cu frunze  
  căzătoare(stejarul,gorunul,carpenul,mesteacănul,fagul, 
  teiul) și arbuști(alunul,păducelul,cornul).Se mai găsesc 
  plante ierboase(plante cu tulpină subțire,fragedă și apoasă) 
  mușchi de pământ,licheni și ciuperci(pălăria șarpelui, 
  bureți,gălbiori). 



Nevertebratele din pădurea de 
foioase 

   În pădurea de foioase se găsesc foarte multe nevertebrate, 
  cum ar fi: 
  *Moluște(melci,limax) 
  *Viermi(râme) 
  *Artropode(muște,țânțari,fluturi,păianjeni,furnici, 
  călugărițe etc.) 



Vertebrate din pădurea de 
foioase 

    Printre vertebratele din pădurea de foioase se numără: 
  *Amfibieni(broasca roșie de pădure,salamandră) 
  *Reptile(șopârla de pădure,șarpele) 
  *Păsări(cucul,brumărița,ciocănitoarea,bufnița,pupăză etc.) 
  *Mamifere(vulpi,mistreți,căprioare,lupi,jderi,râși etc.) 



Galerie 



Pădurile de amestec 
    Pădurile de amestec fac trecerea de la pădurile de 
   foioase la cele de conifere. 



Pădurea de Conifere 
   Pădurile de conifere se întâlnesc în zonele montane. 
   Coniferele sunt arbori gimnosperme(plante cu semințe 
  care nu sunt închise în fruct/neacoperite).Acestea au 
  frunzele ca niște ace,persistând tot anul.Coroanele lor 
  sunt bogate în crengi și frunziș,printre care lumina 
  pătrunde cu greu.Pe ramurile lor mai atârnă licheni,care 
  realizează simbioza(formă de conviețuire reciprocă între 
  două organisme diferite).Se mai găsesc arbuști(zmeurul, 
  afinul),mușchi și ciuperci. 



Vertebratele din pădurea de 
conifere 

   În pădurea de conifere se pot găsi: 
  *Amfibieni(salamandra) 
  *Păsări(cocoșul-de-munte,forfecuța) 
  *Mamifere(urși,jderi,căprioare,râși,lupi) 



Galerie 



Pădurile sunt în PERICOL! 

   În lume,milioane de hectare de pădure sunt tăiate anual, 
  datorită exploatării imense a lemnului și a plantaților unor 
  tipuri de plante industriale. 
   Acest fenomen duce la 
  Degradarea solului,Pierderea 
 biodiversității,Creșterea cantității  
 de dioxid de carbon și 
 Mărirea efectului de seră. 



Cum protejăm pădurile? 

    *Plantează unul sau mai mulți copaci! 
    *Respectă pădurile/copacii! 
    *Nu tăia copaci dacă nu este necesar! 
    *Promovează protejarea și respectarea pădurilor! 
    *(LA  ALEGERE!)Participă la 
    fundații de calitate legate 
    de protejarea/plantarea pădurilor! 



Informații interesante 

   1.Coniferele și-au primit numele de la florile lor în formă de conuri. 

   2.România are cele mai întinse păduri virgine de fag din Europa. 

   3.Din 1990 până în prezent s-au tăiat 420 mil. de hectare de pădure. 

   4.Pădurea Amazoniană este cea mai întinsă pădure din lume,cu o 

  suprafață de 5.500.000 kilometri pătrați.Aceasta are și cele mai multe 

  specii de animale/plante de pe Terra. 

   5.În total,pădurile găzduiesc 80% din biodiversitatea Pământului. 

   6.Acele multor conifere sunt foarte bogate în vitamina C. 

   7.Peste un sfert din medicamente conțin substanțe ce se găsesc 

   numai în pădurile tropicale. 

   8.În Pădurea Amazoniană,s-au confirmat prezența a 67 de triburi 

  izolate de civilizație. 


